Referat bestyrelsesmøde 5.3.2019 på Skype
Deltager: Anja Laulund, Christina Konge, Ole Lau, Niels Zink og Søren Jelsbak
1. Godkendelse referat fra sidste møde
Godkendt
2. Nyt fra formanden
a. Leje bane
Status vedr. leje af bane til træningsskole. Har fået svar fra 2 klubber og afventer svar fra 1. Snakken
bordet rundt om hvilken bane og hvornår. Besluttet at arbejde på træningsskole 4.5. Klub vælges
senere.
b. Logger
Forespørgsel fra MNJ vedr. loggere, da de savner logger.
I 2016 er indkøbt 3 stk. Disse bør mærkes, hvis de ikke allerede er. Anja tjekker vores beholdning.
c. Zibrasport
Skal vi evt. samarbejde med rallycross ? Rallycross har spurgt efter kontaktperson i bestyrelse vedr.
dette. Søren blev valgt og tager kontakt til dertil for at undersøge muligheder mv. i forhold til
Zibrasport
d. PR vedr. kører i køreforeningen
Har stået stille lidt, men der skulle gerne ske noget igen fra næste uge.
3. Økonomi
Foreløbig regnskab sendt til bestyrelsen. Økonomien blev vendt, vi skal være meget opmærksomme på vores
udgifter.
Ole har skrevet til alle tidligere medlemmer vedr. kontingent, ca 90 % meldt ind. Der ryddes op i
facebookgruppen for medlemmer snarest. Ole har også sendt brev til tidligere sponsorer på hjemmesiden,
pt. har 4 betalt. Der rettes til på hjemmesiden med de aktuelle sponsorer.
4. Sponsorer
Køreforeningen kan uden tvivl sagtens bruge flere sponsorer. Muligheder og forslag vedr. dette blev vendt.
Forskellige forslag laves til gennemlæsning i bestyrelsen. Tages op som punkt på næste møde.
5. Herning/udstillinger
Herning: Køreforeningen havde stand sammen med Rallycross. Niels refererer fra Lørdag, at det var en godt
besøgt stand. Folk var interesserede, selvom der var dårligt vejr var mange ude at se opvisningen af
crosskart. Vi skal finde ud af hvad vi vil næste år og skal det evt. være sammen med rallycross igen ?
Allingåbro Motorsportsfestival: Der arbejdes på at finde pladsen til CK, så vi kan få at vide hvor mange, der
evt. kan deltage. Allingåbro har det på møde i denne uge, så vi afventer besked.
6. Evt.
Køreforeningens udgifter ifm. finalefest diskuteres. Dette er en meget stor post i foreningens regnskab.
Hvordan mindskes denne ? Forskellige muligheder blev foreslået, der arbejdes videre med disse.
7. Næste møde
Næste møde på Skype 8.4.2019 kl. 19.30

